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BEKNOPTE MOTIVERING

Het Hof van Justitie (HvJ) stelt een viertal hervormingen voor, waarover het Europees 
Parlement (EP) en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure (waarbij het EP en de
Raad op gelijke voet handelen) een besluit zullen moeten nemen, na raadpleging van de 
Commissie1.

Algemene opmerking: een bespreking van de voorstellen van het Hof wordt bemoeilijkt door 
de wijze waarop de rechtspraak in de Europese Unie is gestructureerd - er is een ‘Hof van 
Justitie van de Europese Unie', bestaande uit het 'Hof van Justitie', het 'Gerecht' en de 
'gespecialiseerde rechtbanken'2 (tot dusver alleen nog het 'Gerecht voor ambtenarenzaken van 
de Europese Unie') - en door het feit dat de bepalingen die de structuur en werking van deze 
rechterlijke instanties regelen over vier teksten zijn verspreid, namelijk het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (TEU), het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU), het Statuut van het Hof (Statuut, een protocol bij het VWEU) en het 
Reglement voor de procesvoering, die alle onderling met elkaar in verband staan en elkaar 
aanvullen.

Het voorstel van het Hof behelst vier hoofdpunten (A – D).

Uw rapporteur wil daaraan nog als bijkomend hervormingsvoorstel toevoegen: de invoering 
van "afwijkende standpunten (dissenting opinions") (E. en amendementen 1 en 3).

A. De instelling van de functie van vicepresident van het Hof (zie artikel 1 1. van het voorstel 
van het Hof).

Doel van de hervorming

Naast de president zitting nemen in alle zaken die naar de grote kamer worden verwezen. De 
president vervangen in diens rechterlijke taak wanneer deze is verhinderd.
De president bijstaan of vervangen in andere dan diens rechterlijke werkzaamheden 
(representatieve en administratieve taken enz.).

Opmerkingen

De president, door de rechters uit hun midden gekozen voor drie jaar, "leidt de 
werkzaamheden en de diensten van het Hof; hij presideert de zittingen, alsmede de 
beraadslagingen in raadkamer"3.
Zoals het Hof opmerkt zijn “de aan het presidentschap verbonden lasten immers zeer zwaar 
geworden na de opeenvolgende uitbreidingen van de Unie, met name wat de 
vertegenwoordiging en het bestuur van het Hof betreft”.

Uw rapporteur kan met deze hervorming instemmen.
                                               
1 Artikel 281, lid 2, VWEU
2 Artikel 19, lid 1, VEU.
3 Artikel 253, lid 3 VWEU, artikel 8 Reglement voor de procesvoering. 
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B. Wijziging in de structuur van de grote kamer en uitbreiding van het aantal rechters in die 
kamer van 13 naar 15( zie artikel 1, lid 2, van het voorstel van het Hof)

Doel van de hervorming

Capaciteitsuitbreiding en meer rechters te betrekken bij de werkzaamheden van de grote 
kamer.
De presidenten van de vier kamers van telkens vijf rechters zijn tot dusver de permanente of 
'ex officio' leden van de grote kamer. Het Hof stelt voor dit af te schaffen en de grote kamer 
samen te stellen uit 15 rechters1.

Opmerkingen

Volgens het voorstel hebben de president van het Hof en de presidenten van de kamers van 
vijf rechters thans een zeer hoge werklast, terwijl de overige rechters relatief weinig zitting 
hebben in zaken die naar de grote kamer worden verwezen.

Uw rapporteur kan met deze hervorming instemmen.

C. Voorzien in de mogelijkheid om rechters-plaatsvervangers aan het Gerecht voor 
ambtenarenzaken toe te voegen (artikel 1, lid 8, en artikel 2 van het voorstel van het Hof 
tot wijziging van zijn Statuut, en amendementen 2 en 4)

Doel van de hervorming

Vervanging van een rechter van het ambtenarengerecht wanneer deze om medische redenen 
gedurende vermoedelijk meer dan drie maanden niet aan de behandeling van zaken zal 
kunnen deelnemen.

Opmerkingen

Er zullen rechters-plaatsvervangers worden gekozen van een door de Raad, op voordracht van 
de president van het Hof, op te stellen lijst met drie voormalige leden van het Hof van Justitie. 
De rechter-plaatsvervanger blijft slechts in functie zolang de rechter die hij vervangt, 
verhinderd is zijn ambt waar te nemen. Het Hof noemt dit een soepele oplossing, die ervoor 
zorgt dat de betrokken rechters aan hun taak kunnen beginnen zodra zij zijn benoemd. Dit zou 
ook moeten gelden voor andere gespecialiseerde rechtbanken die ingevolge artikel 257 
VWEU worden ingesteld (tot dusver bestaat alleen nog het Ambtenarengerecht).

Uw rapporteur betwijfelt of dit de juiste oplossing is voor het probleem (zie amendement 4 op 
het Statuut en de motivering daarbij).

                                               
1 Artikel 16, lid 2, Statuut, artikel 11 b, leden 1 en 2, Reglement voor de procesvoering.
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D. Uitbreiding van het aantal rechters in het Gerecht van 27 tot 39 (artikel 1, lid 7, van het 
voorstel van het Hof)

Doel van de hervorming

Het Gerecht in staat te stellen de achterstand als gevolg van de gestage toename van het aantal 
aanhangige zaken weg te werken, en zich beter te houden aan het beginsel van “behandeling 
binnen een redelijke termijn” zoals dat is vastgelegd Handvest van de grondrechten en het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
(EVRM).

Opmerkingen

"Het Gerecht telt ten minste één rechter per lidstaat"1. "...De rechters van het Gerecht worden
in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten voor zes jaar 
benoemd...."2. Hun aantal is in het Statuut thans vastgesteld op 273.

Het Gerecht is bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van beroepen met betrekking tot de 
wettigheid van wetgevende handelingen of van handelingen van de instellingen, organen, 
bureaus of agentschappen van de Unie4, met uitzondering van beroepen die in bepaalde 
gevallen door een lidstaat tegen een instelling van de Unie of door de ene instelling tegen een 
andere worden ingesteld5. Tegen de beslissingen van het Gerecht kan een hogere voorziening 
worden ingesteld bij het Hof van Justitie, echter uitsluitend voor zover het gaat om 
rechtsvragen 6. Het Gerecht wordt daardoor overstelpt door een grote massa van procedures, 
waaronder zaken van bijzonder complexe aard waarin een groot aantal feitelijke gegevens in 
aanmerking moet worden genomen, zoals bij mededingingszaken en staatssteunzaken, en de 
op dit moment zeer talrijke zaken in verband met inschrijvingsaanvragen voor een 
gemeenschapsmerk. Het Hof vestigt de aandacht op het groeiende aantal aanhangige zaken, 
van 787 in 2000 tot 1300 in 2010 (=65%).

Het Hof bespreekt twee opties voor oplossing van het probleem van overbelasting van het 
Gerecht: instelling van een gespecialiseerde rechtbank met bevoegdheid om kennis te nemen 
van beroepen in specifieke aangelegenheden7, en uitbreiding van het aantal rechters8.
De eerste optie werd door het Gerecht zelf overwogen voor zaken op gebied van intellectuele 
eigendom9. 

                                               
1 Artikel 19, lid 2, tweede alinea
2 Artikel 19(2), 3e alinea
3 Artikel 254 lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en artikel 48 van het Statuut
4 Artikel 256, lid 1, 1e alinea VWEU
5 Artikel 51 Statuut
6 Artikel 256, lid 1, tweede alinea, van het VWEU.
7 Ingevolge artikel 257 VWEU
8 Ingevolge artikelen 19, lid 2, VEU, 254, lid 1, VWEU en 48 Statuut.
9 Document gericht aan de president van het HvJ d.d. 22 december 2009
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Na lang de ene optie tegen de andere te hebben afgewogen, is het Hof tot de conclusie 
gekomen dat een uitbreiding van het aantal rechters duidelijk de voorkeur verdient boven de 
instelling van een gespecialiseerde rechtbank op het gebied van de intellectuele eigendom. 
Het Hof onderbouwt dit met overwegingen van doeltreffendheid, urgentie en soepelheid.
De door specialisatie nagestreefde hogere productiviteit kan volgens de redenering van het 
Hof ook worden bereikt door invoering van meer kamers binnen het algemene Gerecht. 
Uitbreiding van het aantal rechters en hun aanstelling vergen minder tijd dan de instelling van 
een nieuwe rechtbank. Op het punt van soepelheid kan het Gerecht zijn personeelsbehoefte 
gemakkelijk aanpassen aan de wisselende werklast in de respectieve rechtsgebieden.

Het Gerecht onderbouwt zijn voorstel tot instelling van een gespecialiseerde rechtbank als 
volgt: de leidende gedachte bij de hervorming van de rechtspraak die met het Verdrag van 
Nice werd geïntroduceerd en in het Verdrag van Lissabon bekrachtigd, was dat gebruik zou 
worden gemaakt van gespecialiseerde rechtbanken die zoveel mogelijk zaken in eerste 
instantie zouden moeten afdoen. Rechtsvorderingen op gebied van intellectuele eigendom 
lenen zich bij uitstek voor overdracht van rechtsmacht aan een dergelijke gespecialiseerde
rechtbank, omdat het hier gaat om een specifieke, homogene en duidelijk omlijnde materie. 
Dit soort zaken bezet nu al een beduidende plaats in de algemene werklast van het Gerecht, 
want neemt ongeveer een derde voor zijn rekening. Rechters, referendarissen en ambtenaren 
zijn, indien gekozen wegens hun specifieke deskundigheid op bepaald gebied, productiever, 
zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Het voorbeeld van het EU-ambtenarengerecht 
laat zien dat hogere productiviteit gepaard kan gaan met lagere kosten. Uitbreiding achteraf 
van het aantal rechters in het Gerecht lijkt geen werkbare oplossing voor het probleem van 
overbelasting dat zich later weer zal voordoen.

Het Hof gaat in zijn voorstel niet in op de vraag, hoe die 12 extra rechters zouden moeten 
worden benoemd. De hierboven reeds aangehaalde algemene regel '"in onderlinge 
overeenstemming door de regeringen van de lidstaten" zou dan moeten worden toegepast, of 
er zou een soort roulatiesysteem moeten worden ingevoerd.

Een andere mogelijkheid om de werklast van het Gerecht te verlichten, zou zijn dat er meer 
soorten procedures aan het Hof van Justitie voorbehouden blijven dan thans ingevolge artikel 
51 van het Statuut het geval is, aangezien het Hof niet in dezelfde mate schijnt te zijn 
overbelast als het Gerecht.

Uw rapporteur wil over het voorstel van het Hof om het aantal rechters in het Gerecht uit te 
breiden geen definitief standpunt innemen zolang de Commissie nog geen standpunt heeft 
uitgebracht.

E. Invoering van een afwijkend standpunt ('dissenting opinion') bij het Hof van Justitie 

De mogelijkheid van een afwijkend standpunt houdt in, dat een rechter die een andere mening 
is toegedaan over de beslissing die de meerderheid van rechters op het oog heeft, of over de 
gronden die daaraan ten grondslag liggen, dit afwijkende standpunt bij de beraadslagingen in 
de raadkamer aankondigt, waarna het tezamen met het arrest wordt gepubliceerd. Het gaat 
hier dus om een uitzondering op het beginsel van het geheim van de raadkamer. Het idee om 
deze mogelijkheid van een afwijkend standpunt bij het Hof van Justitie in te voeren is niet 
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nieuw. Het werd echter altijd als een taboe beschouwd. Uw rapporteur ziet zwaarwegende 
redenen voor invoering van deze figuur. In de eerste plaats bestaat deze mogelijkheid al bij 
een aanzienlijk aantal Constitutionele Gerechtshoven in de Europese Unie – te weten in negen 
landen: Denemarken, Finland, Duitsland, Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, Zweden en 
het Verenigd Koninkrijk - zonder dat dit tot twijfel aanleiding geeft, de collegialiteit van het 
gerecht aantast of diens gezag ondergraaft. Ook bij het Hof voor de rechten van de mens 
behoort dit tot de normale praktijk.

Dankzij de ruimte voor een afwijkend standpunt kunnen de rechters die de meerderheid 
uitmaken, hun beslissingen duidelijker, samenhangender en overtuigender motiveren dan het 
geval is in een arrest dat de uitkomst is van een moeizaam compromis. Op die manier komen 
zij dus de kwaliteit van de uitspraak ten goede. In zaken waarin het gaat om kwesties 
waarover de meningen onder de bevolking verdeeld zijn, zoals bijvoorbeeld discriminatie, 
kan een afwijkend standpunt het publiek doen beseffen dat er niet slechts één antwoord 
mogelijk is op de vraag waar het Hof voor staat, en dat er juridisch verantwoorde 
alternatieven denkbaar zijn. Op die manier kunnen zij ook bijdragen aan ontscherping van 
belangrijke maatschappelijke conflicten. 

Het zou anderzijds niet verstandig zijn om een afwijkend standpunt toe te laten in alle soorten 
procedures die voor het Hof van Justitie van de Europese Unie dienen. De mogelijkheid 
hiertoe moet beperkt blijven tot het Hof van Justitie, en daar tot principekwesties waarbij een 
afwijkend standpunt van invloed kan zijn op de rechtsbedeling en de algemene 
rechtsbeginselen in de toekomst. Voorgesteld wordt in het Reglement voor de procesvoering 
van het Hof nader te doen regelen in welke categorieën van zaken afwijkende oordelen 
mogelijk zijn.

AMENDEMENTEN

De Commissie constitutionele zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(9 bis) In zaken van groot belang die voor 
het Hof van Justitie dienen en waarin 
fundamentele kwesties aan de orde zijn 
die raken aan de rechtsorde van de 
Europese Unie, moet een rechter de 
mogelijkheid hebben om in de raadkamer 
aan te kondigen dat hij een afwijkend 
standpunt wenst uit te brengen ten 
aanzien van het arrest of de overwegingen 
waarop het is gebaseerd, dat tegelijkertijd 
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met het arrest wordt gepubliceerd. Deze 
mogelijkheid, die bij talrijke 
constitutionele gerechten in de Europese 
Unie en bij het Europees Hof voor de 
rechten van de mens reeds bestaat, kan 
het publiek doen beseffen dat er meer dan 
één antwoord mogelijk is op de vraag 
waar het Hof voor staat, en dat er 
juridisch verantwoorde alternatieven 
denkbaar zijn, en daarmee van invloed 
zijn op de rechtsbedeling in de toekomst. 
Tegelijkertijd kunnen de rechters die de 
meerderheid uitmaken, hierdoor hun 
beslissingen duidelijker en rechtlijniger 
motiveren De ervaring heeft geleerd dat 
het gezag van de gerechten waar deze 
praktijk wordt gevolgd, hierdoor niet 
wordt ondergraven.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(10) Om ervoor te zorgen dat de 
gespecialiseerde rechtbanken op 
bevredigende wijze kunnen blijven 
functioneren bij afwezigheid van een 
rechter die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kan deelnemen, moet worden 
voorzien in de mogelijkheid om aan deze 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toe te voegen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 1, punt 8.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

(4 bis) Aan artikel 35 wordt het volgende 
lid toegevoegd:
‘Wanneer een rechter tijdens de 
beraadslagingen in de raadkamer van het 
Hof van Justitie te kennen geeft het niet 
eens te zijn met het te wijzen arrest of de 
overwegingen waarop dat arrest steunt, 
heeft hij het recht een afwijkend 
standpunt kenbaar te maken. Dat 
standpunt wordt tegelijk met het arrest 
gepubliceerd. De uitvoeringsbepalingen 
met betrekking tot de toelaatbaarheid en 
de nadere procedure voor het uitbrengen 
van zulk een standpunt worden geregeld 
in het Reglement voor de procesvoering 
van het Hof van Justitie’.

Or. en

Motivering

See amendment Recital 9 a (new).

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8

Ontwerp van het Hof van Justitie Amendement

8. 8. Aan artikel 62 quater wordt de 
volgende alinea toegevoegd:

Schrappen

„Het Parlement en de Raad kunnen, 
handelend overeenkomstig artikel 257 
VWEU, aan de gespecialiseerde 
rechtbanken rechters-plaatsvervangers 
toevoegen om bij afwezigheid rechters te 
vervangen die, zonder zich in een toestand 
van volledige invaliditeit te bevinden, 
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langdurig niet aan de afdoening van de 
zaken kunnen deelnemen. In dat geval 
stellen het Parlement en de Raad vast de 
voorwaarden waaronder de rechters-
plaatsvervangers worden benoemd, hun 
rechten en verplichtingen, de wijze 
waarop zij hun ambt uitoefenen en de 
wijze waarop dit wordt beëindigd."

Or. en

Motivering
Zoals bepaald in artikel 3 van de ontwerpverordening betreffende de rechters-
plaatsvervangers (CJCE 01923/2011), oefenen de rechters-plaatsvervangers het ambt van 
rechter alleen uit in het kader van de afdoening van de zaken die aan hen zijn toegewezen. 
Dat houdt in dat zij uitsluitend rechterlijke taken in enge zin zouden kunnen uitoefenen en 
geen deel zouden hebben aan de administratie van het ambtenarengerecht of aan de 
verkiezing van de president van het gerecht of de kamerpresidenten. Ook betekent het dat zij 
geen eigen personeel kunnen aanstellen (Toelichting, blz. 2). Zulke verschillen in behandeling 
Bergen het gevaar in zich dat er twee klassen van rechters ontstaan hetgeen ten koste zou 
gaan van de goede werking van het Gerecht.


